
1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDT-AWARDS  2022 - 2023 

Thema:  

“FIER op talen” 

OPROEP  

wedstrijd 2022 - 2023 
 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL 

 

1. Het Europese Dag van de Talen-platform en de EDT-AWARDS 

2. Thema 2022 - 2023 

3. Voor wie? 

4. Hoe deelnemen? 

5. Tijdslijn en deadlines 

6. Criteria 

7. Prijzen 

8. Wie komt in aanmerking? 

9. Het EDT-platform: leden 

10. Meer informatie? 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. HET EUROPESE DAG VAN DE TALEN-PLATFORM EN DE EDT-AWARDS  

 

Het Europese Dag van de Talen-platform is een samenwerkingsverband dat Vlaanderen wil 

sensibiliseren om talen te leren en dat taalverscheidenheid wil bevorderen. De leden zijn organisaties 

die nauw verbonden zijn met het leren van talen; ze zijn gevestigd in Vlaanderen en/of Brussel. 

Iedere twee jaar wordt een EDT-wedstrijd georganiseerd. De winnaars van de wedstrijd worden beloond 

met een EDT-AWARD. Deze worden uitgereikt tijdens het Europese Dag van de Talen-congres in 

september 2023. 

 
 

2. THEMA  VAN DE WEDSTRIJD 2022 – 2023 

 

Het thema van de EDT-awards 2022 - 2023 is FIER op talen 

Toon ook hoe fier jullie als klas/school/organisatie op jullie meertaligheid zijn. Heel wat scholen / 

organisaties vinden meer dan 1 taal goed beheersen essentieel en willen dat in de kijker zetten. Dit kan 

op veel verschillende manieren: denk aan uitwisselingsprojecten, mailprojecten, aandacht voor 

meertaligheid op de speelplaats, contactmomenten met meertalige studenten, …  Heb jij in deze context 

een project of activiteit opgezet? Aarzel dan niet en meld je aan voor de EDT-AWARDS 2022 – 2023 

 

3. VOOR WIE? 

 

De wedstrijd richt zich tot iedereen die op school en in organisaties met meertaligheid bezig is. Iedereen 

(scholen uit het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs) kan de publieks- en juryprijs winnen. Het 

initiatief kan in de klas zelf worden opgezet, maar zeker ook in samenwerking met non-formele 

organisaties. Bij cross-sectorale initiatieven delen wij de inzending in bij het onderwijsniveau dat aan 

het project / de activiteit deelnam: samenwerken met andere niveaus is een troef. Ook projecten of 

activiteiten uit de volwasseneneducatie komen in aanmerking. Zowel het formele volwassenenonderwijs 

(CVO, CBE, TKO, DKO) als de non-formele sector vallen hieronder (zoals cultuurcentra, bibliotheken, 

Vormingplus, socio-culturele organisaties enz). Ook daar is samenwerken met scholen of andere 

organisaties een troef. Vermeld daarom ook bij elke inzending welke klas(sen) of groepen aan het 

project / de activiteit hebben meegewerkt.  
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4. HOE DEELNEMEN? 

 

1. Organiseer een activiteit waaruit blijkt dat je FIERHEID op talen centraal stelt. Dit kan op niveau 

van de klas-/cursistengroep, maar ook van de school/organisatie.  

2. Je maakt ook een kort filmpje (max 2 min) waarin je het project / de activiteit aan de hand van 

wat beeldmateriaal toelicht. Met jullie toestemming delen we de filmpjes en de links van jullie 

blogs op onze facebookpagina, zodat iedereen via  een ‘like’ kan meestemmen voor de 

publieksprijs. 

3. Respecteer de deadlines. Zie tijdslijn. 

 

5. TIJDSLIJN / DEADLINES 

 

1. Inzending online deelnameformulier + filmpje: uiterlijk 2 april 2023 12:00u 

2. Publieksprijs: publiek stemt tussen 15 mei en 15 juni op de Facebookpagina van het Europese 

Dag van de Talen-platform 

3. De winnaars worden tijdig op de hoogte gebracht 

4. Uitreiking EDT-Awards: rond 26 september 2023, de Europese Dag van de Talen 

 

6. CRITERIA 

 

Wij zijn benieuwd naar wat het grote publiek het meest zal weten te appreciëren, maar de jury zal bij 
haar keuze alvast letten op:  

o de manier waarop het project / de activiteit FIER op talen actief in de kijker zet; 

o de samenwerking met verscheidene partners voor het project  / de activiteit, evt. over 
taalgroepen, niveaus en grenzen heen; 

o de aandacht voor diversiteit, taalvariatie en de interculturele en/of multiculturele component in 
het project / de activiteit; 

o het enthousiasme, de creativiteit en de groepsgeest die uit het project / de activiteit spreken; 

o de overdraagbaarheid van het project / de activiteit en de praktische inzetbaarheid ervan; 

o de presentatie van het project / de activiteit in het filmpje. 



 

5 
 

 

7. PRIJZEN 

 

Voor de winnaars zijn er de volgende prijzen, in te zetten ter bevordering van meertaligheid 
binnen de school / organisatie: 

• Eerste prijs: €1000,- 

• Tweede prijs: €600,- 

• Derde prijs: €300,- 

• Publieksprijs: verrassingspakket 

 

8.  WIE KOMT IN AANMERKING? 

 

Reeds bestaande of eerder ingezonden creaties komen niet in aanmerking. Ook promotiefilmpjes voor 

scholen/organisaties worden niet aanvaard.  

Wie reeds een prijs heeft gewonnen tijdens vorige edities mag opnieuw aan de wedstrijd deelnemen en 

maakt evenveel kans om te winnen als de andere deelnemers. Een school of organisatie uit het formele 

volwassenenonderwijs kan maximum 4 inzendingen insturen. Een organisatie uit de non-formele 

volwasseneneducatie kan slechts 1 inzending insturen. 

 

9. HET EDT-PLATFORM: LEDEN 

 

De EDT-wedstrijd is een initiatief van het EDT-platform Vlaanderen en Brussel en zijn partners: 

 

o de minister van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – Dhr Weyts; 

o het Departement Onderwijs en Vorming; 

o de Alliance Française; 

o de Belgische Vereniging van de Leraren Frans, PROFFF;  

o de Belgischer Germanisten- und Deutschlehrerverband, BGDV; 

o de Consejeria de Educacion de la Embajada de España en Bruselas; 
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o de Europese Scholen in België;  

o de Franse Ambassade; 

o de Duitse Ambassade; 

o het Goethe Institut Brüssel; 

o de Hogeschool Gent (Faculteit Mens en Welzijn); 

o de KULeuven (Faculteit Letteren; ILT en CLT); 

o de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Letteren & Wijsbegeerte); 

o Universiteit Hasselt, Afdeling Bedrijfseconomische Wetenschappen, Centrum voor Toegepaste  

Linguïstiek; 

o de UAntwerpen (Faculteit Sociale Wetenschappen – Antwerp School of Education); 

o de UGent (Lerarenopleiding); 

o Roeland;  

o Epos vzw; 

o de Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap; 

o het GO!; 

o het Katholiek Onderwijs Vlaanderen; 

o KlasCement. 

De voorzitter van het EDT-platform is prof. dr. Eric Caers, de voorzitter van de EDT-AWARDS is Ilka De 
Temmerman. 

 

10. MEER INFORMATIE 

 

Vragen in verband met de wedstrijd? Contactpersoon voor deze EDT-AWARDS 2022-23:  

Ilka De Temmerman, ilka.de-temmerman@teacher.eursc.eu 

 

 


